PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Zánka

és Térsége Egészségügyi IntézményiTársulást alapító Önkormányzatok pályázatot

ímak ki

a

Zrinka székhellyel működő vegyes háziorvosi közet teriileti elláiisi

kötelezettséggel, köZalkalmazotti kinevezéssel, vagy vállalkozás formában történő ellátására
Ellátandó feladatok: zánka, Balaíonszepezd, Balatoncsicsó, Sz§ntantalfa, Óbudavár, Szentjakabfa,
Tagyon közsé8ek közigazgatási terü]etén megál]apított kőrzetben ves/es hliiorvosi (íelnőtt és
8y§rm€k háziorvosi, va]amint iskola- és i|úságoNoslás) feladatok ellátása területi €l]átási
kötelezettségge], az önkormányzatok tulaidonában lévő,
8251 Zánka, Rákóczi u. 31,

sám alatti,

825] Balatonszepezd, Dózsa Cy. u.

1. szám alatti.

8272 Szentantalfa, Fő u, ]0, szám alatti, valamint

8272 Balatoncsicsó, Fő utca 13. szám alatti olvosi rendelőben,
A tevékenységmagában foglalja a központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt.
Illetmény: Közalkalmazotti jogviszonyban aZ illetmény megállapítására és a juttatásoka a
közalkalmazottakjogállásáróI szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételekI
- büntetlen előélet,
- c§elekvóképesség,

- a hiáziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (lI. 25.) EüM

Iendeletben előírt szakorvosi szakképesítés,
- az

szóIó

önáló orvo§i tevékenysé$ől szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról
313l20IL (XII. 23.) Korm, Iendeletben, valamint a házioNosi, háZi gyemekorvosi és

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000, (IL 25.) EiM rendeletben előirt feltételek megléte.
A pályázathoz csatolandó:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igMoló okmliny másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi elkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről§zóló postai
feladóvevény mrásolata,
- Iészletes szakmai önéletlajz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás,
- vállalkozó esetében erre vonatkozó igazoló okirat,
- a pályazó hozzájálió nyllakozata ana vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résávevó
személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályl.zó anól szóló lyilatkozata, hogy a páIyílzat elbírálását zfut ülésen kéri, vagy
hozzáj árr,rl annak nyilvános tárgyalásíhoz.
A pályázat benyújtá§ának helye és módja:
A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtaDi A Zánka és TérségeEgészségügyi
lntézményiTlír§ulás címéIe: 8251 Zinka, Iskola u, 11, Filep Miklós elnökrrek crmezve.
A bofitékon feltüntetendő: ,,Hliion o§i pályázat"
A pályázati kiírással kapcsotatban további információ az alábbi telefonszámon kérhető|
Filep Miklós elnök: 0 6-30/9932-989
A pályázat benyújtásának határidej€: 2016, április 30.
Az elbírálás határideje; a pályazati hatlfuidő tejfutát követő legközelebbi társulási és
képviselő{esttileti ülés,
Az orvosi praxis betölthetőségének időpontja: 2016. július 1., amennyiben a praxis
jelenl€gi jogosultja által ainak éítékesítésére
nem kerü1 sor.

A

kinevezés időtartama: amennyiben a közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidő§,
határozatlan időre szól, a munkátató 3 hónap próbaidőt köt ld.
A megbízá§ idötartama: amerrnliben vállalkozó hriziorvos nyújt be pályáZatot a Társulás
onl(ormáLílyzatái hatiirozatlan idejü feladat-ellátási szeződést kötnek, melyben a felek
rögzítik a működési feltételeket.
zánka Község Öntormányzata §ziikség esetén §zolgálati laká§t biztosít.
A benlujtás határidején a Társulás cimére való beéIkezésidőpontját kell éIteniI
A pályázati kiírá§ közzétételének helyeI
admin.kozigallas,gov.hu
wll.w, oali,hu
\rlj\,"rt,. zanka.huJ
közethez tartozó települések honlapjai
veszpIém Megyei Napló
országos napilap,
Egészségügyi Közlöny

A Zánka és Tér§ége Egé§z§égiis/i IntézményiTár§uIá§ Önkormányzatai fenntartják a
jogot a pályázat eredménytelenné nyilYánítására,
ZáDka, 201ó. március
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